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Директорат громадського здоров’я та профілактики захворюваності 

розглянув Ваш запит на інформацію від 06.12.2020 та в межах компетенції 

повідомляє. 

Відносини у сфері захисту населення від інфекційних хвороб 

регулюються Основами законодавства України про охорону здоров'я, законами 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб". 

Відповідно до статті 30 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» Держава забезпечує планомірне науково обґрунтоване 

попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних 

захворювань. Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, 

небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка 

може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному 

нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по 

соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних 

захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні 

щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами 

України. У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань 

Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть 

запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і 

перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані 

на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань. Перелік особливо 

небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи 

інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання 

визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в 

офіційних джерелах. 

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» особи, які хворіють особливо 

небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами або є носіями 

збудників цих хвороб, відсторонюються від роботи та іншої діяльності, якщо 

вона може призвести до поширення цих хвороб. Вони підлягають медичному 

нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою допомоги з коштів 

соціального страхування в порядку, що встановлюється законодавством. Такі 

особи визнаються тимчасово чи постійно непридатними за станом здоров'я до 

професійної або іншої діяльності, внаслідок якої може створюватися підвищена 

небезпека для оточуючих у зв'язку з особливостями виробництва або 
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виконуваної роботи. Особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні хвороби, в 

разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому стаціонарному 

лікуванню, а носії збудників зазначених хвороб та особи, які мали контакт з 

такими хворими, обов'язковому медичному нагляду і карантину у 

встановленому порядку. Перелік особливо небезпечних і небезпечних 

інфекційних захворювань, умови визнання особи хворою на інфекційну 

хворобу або носієм збудника інфекційної хвороби, протиепідемічні і 

карантинні правила встановлюються в порядку, визначеному законодавством. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»: інфекційні хвороби - розлади здоров'я людей, що 

викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, 

найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними 

паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками 

(пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового 

поширення; небезпечні інфекційні хвороби - інфекційні хвороби, що 

характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я в окремих 

хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров'я; особливо небезпечні 

інфекційні хвороби - інфекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, 

холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими 

розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, 

швидким поширенням цих хвороб серед населення; носій збудника інфекційної 

хвороби (далі - бактеріоносій) - людина, в організмі якої виявлено збудників 

інфекційної хвороби при відсутності симптомів цієї хвороби. 

Перелік особливо небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних 

хвороб людини і носійства збудників цих хвороб затверджено наказом МОЗ 

України від 19.07.1995 № 133 «Про затвердження Переліку особливо 

небезпечних, небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і 

носійства збудників цих хвороб» (зі змінами). 

Критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних 

захворювань, які підлягають реєстрації затверджено наказом МОЗ України 

28.12.2015  № 905 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються 

випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 379/28509. 

Додаток: на 51 арк. 

 

 

Генеральний директор Директорату  

громадського здоров’я та профілактики 

захворюваності                                                                           Ірина РУДЕНКО 
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